Lyyts NijS
Belangrijke data
05 oktober
07 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
14 oktober
28 oktober
31 oktober
02 november
09 november
14 november

Kinderboekenweek.

Start kinderboekenweek
Open gymles met opa’s en oma’s
Bezoek bejaardenhuis groep 1 t/m 4
Schoolfotograaf

Bezoek Harenshuis 5 t/m 8
Expositie oud en nieuw
Om 12.00 uur start de herfstvakantie
Klusmiddag vanaf 12.30 uur
Open avond van 18.30-19.30
Open podium groep 6,7,8 11.30 uur
Schoolontbijt
Deze week contactgesprekken op
aanvraag, inschrijven via Digiduif vanaf
4 november

Woensdag 5 oktober a.s. start de
kinderboekenweek.
Het thema is: voor altijd jong. Opa’s en oma’s staan centraal tijdens dit thema.
De school is inmiddels al prachtig in het teken van de kinderboekenweek versierd.
Tijdens de kinderboekenweek hebben we allerlei activiteiten met de leerlingen gepland.
Het voorlezen staat centraal en er wordt groeps-doorbrekend voorgelezen.
We openen op 5 oktober met de leerlingen en vrijdag 7 oktober is er een open gymles. Bij deze les
zijn alle opa’s en oma’s (tante, oom, buurvrouw etc.) van harte uitgenodigd.
Om 10.00 uur is groep 5,6,7,8 in de gymzaal en van 11.00-12.00 uur is groep 1,2,3,4 in de gymzaal.
Natuurlijk mag u meedoen, maar kijken mag ook.
Maandag 10 oktober is er een spelcircuit en op 11 oktober gaat groep 1-4 naar het bejaardenhuis in
Franeker. Groep 5 t/m 8 gaat, 13 oktober, op bezoek naar het Harenhuis in Sint Annaparochie. Groep
5,6,7,8 vertrekt om 10.15 uur, groep 1,2,3,4 zal ook rond die tijd vertrekken.
Voor beide dagen zijn we op zoek naar rijders, kunt u rijden geef dit dan door aan de leerkracht of mail
naar delytseterp@owgfier.nl.
Vrijdag 14 oktober sluiten we af, u bent allemaal welkom vanaf 10.30 uur in ons Museum.
In de komende week mogen leerlingen spullen van vroeger meenemen voor ons museum.
U kunt dan ook theedrinken op school met de leerlingen en gezelschapsspelletjes spelen.
Op het digibord laten we u de foto’s zien die we gemaakt hebben tijdens het project.

De fotograaf
Op 12 oktober komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een
persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de
inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Alle niet schoolgaande broertjes en zusjes mogen vanaf kwart over acht op de foto.
De achtergrond van dit jaar is:wit hout
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Medicijngebruik en medisch handelen
Met het oog op de gezondheid van de leerlingen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid is het
van belang dat er bij medicijnverstrekking en/of het verrichten van medische handelingen zorgvuldig
wordt gehandeld door ouders en het onderwijzend personeel.
Binnen Onderwijsgroep Fier is het volgende m.b.t. medicijnverstrekking/verrichten medische
handelingen vastgesteld:
Op de scholen van Onderwijsgroep Fier zal geen medewerking worden verleend aan het verstrekken
van regulier toe te dienen medicijnen en het verrichten van medische handelingen.
Personeelsleden zijn niet bekwaam om een medische handeling bij de leerling uit te voeren.
Deze positie van een personeelslid nemen wij als bestuur van Onderwijsgroep Fier uiterst serieus,
daarom vinden wij dat onze personeelsleden geen medische handelingen waarvoor de wet BIG geldt
mogen uitvoeren.
Hieronder wordt kort toegelicht hoe wij omgaan met medicijnverstrekking en het verrichten van
medische handelingen op onze scholen.
1.Leerlingen die ziek worden op school of leerlingen die een ongelukje krijgen tijdens de schooluren
Hierbij valt te denken aan het klagen over hoofdpijn, buikpijn, oorpijn, enz. en ongelukken op het plein,
in de klas of tijdens een gym- of andere sportactiviteit. Leerkrachten zijn niet deskundig om de juiste
diagnose te stellen en verstrekken in eerste instantie geen medicijnen of andere middelen. Leerlingen
die ziek zijn geworden, gaan naar huis. Wanneer een leerling op school ziek wordt of een ongeluk(je)
krijgt, worden de volgende stappen ondernomen:
•Er wordt contact gezocht met ouders/verzorgers/ander contactpersoon (telefonisch) om te
overleggen, wat er moet gebeuren.
•Als de ouders of contactpersonen niet bereikbaar zijn wordt er (na overleg met BHV-er) een
inschatting van de situatie gemaakt en actie ondernomen (paracetamol geven/naar arts/eerste
hulppost/bellen 112).
2.Verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken en het
verstrekken van medicijnen in noodsituaties
Hierbij valt te denken aan medicijnen die (eventueel een aantal keren per dag) gebruikt dienen te
worden, bijv. pufjes voor astma, antibiotica, medicatie voor de behandeling van de gevolgen van
allergieën, zetpillen bij toevallen en dergelijke. Op scholen worden geen reguliere medische
handelingen verricht. Scholen verstrekken geen regulier toe te dienen medicijnen en dienen deze niet
toe. Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk, ook bijvoorbeeld wanneer het vergeten toe te dienen
medicijn een levensgevaarlijke situatie oplevert. Het is daarmee aan de ouders om altijd punctueel te
zijn in het organiseren en uitvoeren van deze zorg. Ouders leggen de gemaakte afspraken met school
vast.
In zeer uitzonderlijke situaties en na voorafgaand overleg tussen het bestuur, directie van de school,
ouders en een individueel personeelslid, kan een uitzondering worden gemaakt, die dan zorgvuldig
moet worden vastgelegd en regelmatig moet worden geëvalueerd. Het verdient dan aanbeveling een
personeelslid een bekwaamheidsverklaring te laten halen.

Kijkavond
Bent u nieuwsgierig naar wat uw kind op school allemaal leert en hoe wij leren?
Dan nodigen wij u en uw kind(eren) uit voor de kijkavond van 31 oktober a.s.
De leerlingen mogen u vertellen wat ze op school doen en met welke materialen we werken.
De schoonmaakavond van 31 oktober komt hiermee te vervallen.
Vrijdagmiddag 28 oktober organiseren we vanaf half 1 een klusmiddag in o.a. het lege lokaal.
Bent u handig met een kwast, kunt u goed opruimen of heeft u een auto met kar?
Kom dan helpen op vrijdagmiddag 28 oktober. U kunt dit doorgeven aan de leerkrachten of via de
mail;delytseterp@owgfier.nl
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